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Kallelse till fullmäktige på distans 

Kallelse till Svenska Vallhundsklubbens fullmäktigemöte 2023.  

Delegater hälsas välkomna till fullmäktige söndag 26 mars klockan 10.00 via 
Teams 

Lokalklubb deltar med stadgeenligt antal delegater. Varje närvarande delegat 

har en röst. 
Det digitala fullmäktigemötet genomförs via videokonferens i mötesverktyget Teams. 

Närvarorätt vid mötet tillkommer förutom för delegaterna: styrelsen, valberedningen, 

revisorerna samt mötesordförande. 

 

Vi kommer inte att ha träningsmöte i 

förväg. Om du är osäker på hur det 

fungerar så finns det möjlighet att logga in 

sig i mötet lite tidigare. Någon i SVaK 

kommer att öppna mötet 30 minuter innan. 

Delegater 

Varje lokalklubb i SVaK har en röst på 

fullmäktige för det första 25-talet 

medlemmar i lokalklubben. Därefter en 

röst för varje påbörjat 50-tal medlemmar 

(26 - 75) o.s.v. För valbarhet krävs fullgjort 

(betalt) medlemskap. Delegaternas 

medlemsavgift måste vara bokförda i 

Vallreg innan mötet. 
 

Fullmäktige är beslutsmässigt då minst två 

tredjedelar av anmälda klubbarna deltar i 

mötet. Datum för fastställande av 

medlemsantal är 31/12. 

Rasklubben Svenska working 

kelpieklubben har rätt att utse en delegat.  

Delegatshandlingar kommer att finnas i 

Vallregs filarkiv i mapp 

fullmäktigeshandlingar”  
  
Det har inte inkommit någon motion till 

årets fullmäktige 
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Till Sekreterare i lokalklubbarna: 

 

Klubbens delegater samt ersättare anmäls med namn, e-post och telefonnummer. Anmälan 

skickas till ninnielindvall@hotmail.com. Anmälan ska vara SVaK tillhanda senast 13 mars. 

Kom ihåg att delegaterna måste betala årets medlemsavgift i så god tid att det är registrerat 

på Vallreg innan fullmäktige. 

Lokalklubben ska även skicka in årsberättelse 2022, verksamhetsplan 2023, Resultat- och 

balansrapport 2022 och årsmötesprotokoll för verksamhetsåret 2022, senast en månad efter 

lokalklubbens årsmöte.    

Dessa handlingar skickas Ninnie, se adress ovan.  

/Styrelsen i SVaK genom Ninnie Lindvall, sekreterare 

  

mailto:ninnielindvall@hotmail.com
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Dagordning SVaKs fullmäktigemöte 2023, 26 mars 10.00  

Mötets öppnande 

1. Justering av röstlängd. 

2. Val av ordförande för fullmäktigemötet. 

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 

4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet.  De 

valda justerarna är dessutom rösträknare. 

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt §7 

mom. 6. 

6. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade. 

7. Fastställande av dagordningen. 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse för 

arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse. 

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen 

vinst eller förlust. 

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen. 

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

12. 

A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.  

B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget. Arvoden, ersättning delegater  

C. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. Medlemsavgift  

13.  Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen  

14. 

A. Val av styrelsens ordförande,  

B. Val av styrelsens ordinarie ledamöter,  

C. Val av vice ordförande bland styrelsens ordinarie ledamöter,  

D. Val av suppleanter i styrelsen samt beslut om suppleanternas 

tjänstgöringsordning, enligt §8 i dessa stadgar  

E. Övriga eventuella val: TK, UBK, AR. 

15. Val av två revisorer och en revisorssuppleant enligt § 9 i dessa stadgar.  

16 Val av valberedning enligt §10 i dessa stadgar.  

17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13–16.  

18 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller som av rasklubb 

och/eller lokalavdelning anmälts till styrelsen för behandling av fullmäktige: 

A. Digital Omkring 

  

Mötets avslutande.  

  

Efter fullmäktigeförhandlingarna: Avtackningar, prisutdelningar och utdelning av stipendier 

 

// SVaKs styrelse  


